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Kaixo herrikide!!!

Nahiz eta udaberria atzean utzi genuen aspaldi,

Udaberriko Jaiaren  berri ematea beharrezkoa dugu.

Horrekin batera, maiatza-ekaina inguruan herrian

izandako beste hainbat ekintza eta albiste ere aurkitu-

ko dituzu eskuartean duzun ale berezi honetan. Izan

ere, herriko jaiak tartean izan ditugu eta bertan bizita-

ko hainbat momentuz gozatzeko argazki bilduma bat

osatu dugu.  
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Udaberri jaiko
Balorazioa

Prestaketa  bileretan herriko talde

bakoitzeko partaide bat ez zela bildu

baloratu zen, eta datorren urteari

begira  hobeto koordinatu beharra

azpimarratu zen. Hala ere, bezperako

montajean jende dexente bildu zen. 

San Isidro egunean, herri kirole-

tan jende gutxi xamar zegoela balo-

ratu zen, afaritara zetorren jendea

zegoen bereziki. Agian dema jarriz

gero jende gehiago bilduko zela.

Afal osteko bertso saiorako, pertso-

na bat arduratu beharko litzateke gai

batzuk jarriz, saioa gidatzen, bestela

batzutan bertsolariak galdu xamar

sentitzen dira. Afaria, orokorrean

oso ondo atera zen, nahiz eta iaz

baino jende gutxiago inguratu.

Sozidadean ez zen abisatu egun

horretan sukaldea afaria prestatzeko

erabiliko zela eta kanpoko jendea

etorri zen afaltzera, momentu bat-

zuetan desmadre pixka bat izan zen.

Larunbateko haurren ekintzetan

oso giro polita izan zen, bai herri

kiroletan eta baita txokolatadan ere,

haur dexente elkartu zirelarik. 

Gaueko barrikotea prestatzeko

jende gutxi bidu zen, prestaketa

bileretan ez ziren egun honetako

ardurak behar bezala zehaztu  gauza

asko zintzilik geratuz. Hala ere,

jende dexente bildu zen giro polita

sortuz. Akelarrea, orokorrean gusta-

tu zen, nahiz eta zenbaitentzat espe-

ro gabekoa izan. Ondorenean,

Djarekin parranda giro polita sortu

zen, ezberdina baina egokia.

Amaitzean, frontoia jasotzeko jen-

deak lagundu zuen eta berehala

egin zen. 



Kontu kontari

4

H
erriko festak pasa
dira eta dagoeneko
nahiko ezagu  nak

dira herrian Adin Txikiko
Zentroko etorkinak. Omar,
Adel, Norden, Yazzim...
Izan ere, egitarauko zen-
bait ekintzatan ikusi ahal
izan ditugu: pala eta esku
pelota txapelketen finale-
tan, futbol txapelketan,
ostiraleko Skandalo talde-
aren kontzertuan... Dena
dela horren atzean aurretik
egin den elkar ezagutzeko
ahalegina kontuan izan
behar da. Izan ere, herrita-
rrek eu rak ezagutzeko eta
eu rek  herritarrak ezagu -
tzeko festa modukoa anto-
latu zen ekainaren 14an.
Festa arrakastatsua izan
zen eta sortu zen giroa
ezin hobea. Adin guztieta-
ko gazteek hartu zuten
parte eta ez hain gazteek
ere bai. Egu raldiak gainera
asko lagundu zuen.

Zentrokoek ere egin
dute balorazioa eta festa
oso positiboa izan zela esan dute. Gainera,
eskerrak eman nahi dizkie Igeldo herriari horre-
lako festa antolatzeagatik eta aurrera begira

elkarlanean jarraitzeko as moa adierazi dute.

Festa gauzatzea
Jarraipeneko
mahaia deituri-
koa osatu zen
lehenik eta bi
hi labetez behin
bilerak egin zi -
ren. Bertan bil -
tzen zirenak
ho    na  koak zi -
ren: zentroko
z u  z e n d a r i a ,
Ur  ga tziko zu -
zendaria, Gi -
p u z  k o a k o
halako zentro-
en ko ordina -
zio az ardura -
tzen den per -
tsona, bi bizila-
gun (Xanti eta
Iñaki) eta bi
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herritar (Larraitz eta Libe).
Bilera horietan erabaki zen
he rri ko jaien au rre tik
garrantzi tsua zela lehenen-

go kontaktu bat
izatea etorkinen
eta herritarren
artean. 

Hala, maiatza
erdialdean, era-
baki zen festa
mo duko bat
antolatzea eta
fes ta hori berta-
ko gazteek an -
to la tzea egokia
izan go zela.
Horretarako, le -
he nengo, herri-
ko gazteen arte-
an bilera bat
egin zen. Bileran gutxienez koadrila
bakoitzetik kide bat lotu zen. Bertan
lehenengo kontaktu hori lortzeko
zegoen asmoa azaldu zi tzaien eta
gazteek erakutsi zuten jarrera oso
positi-
b o a
z e l a
i k u s i

zen, hau da, etorki-
nekin harremana
egiteko prest zeu-
dela. Bilera ho rren
ostean, ekainaren
5ean, beste bilera
bat egin zen, baina
orokorra, Igel doko
gazte guz tien arte-
koa. Berriz ikusi
zen jarrera egokia
zela eta festa
antola tzea erabaki
zen. Hala, zentro-
koekin e guna
zehaz  tu zen. 

Giro ederra
Festa eguneko
ekintzak arratsal-
dean hasi ziren. Lehenengo jolasak egin ziren
eta horiek herriko gazteek antolatu zituzten.
Jolasen ondoren pelotan jokatzeko aprobetxatu
zuten gazte guztiek bai etorkinek eta baita herri-

koek ere. Eta amaitzeko, afari-merienda egin
zen soziedadean. Afari-meriendarako janaria
herritarrei eramateko eskatu zitzaien eta ondo
eran tzun zuten. Jendeak denetarik eraman
zuen: mota ezberdinetako tortilak, oilaskoa,
pikatzeko gauzak, gailetak, pastak, bizko txoak...

Haiek ere euren janari tipikoa egin eta eraman
zuten eta arrakasta handia izan zuen bi kulturen
arteko nahasketak. Benetan giro ederra izan zen
arratsalde osoan zehar.  











Herrian ze berri?
LIZARDI Pilota Elkartearen 

2008-2009 denboraldiko balantzea

Lizardi  Pilota Elkarteak 2008-2009

urtearen balantze ona egiten du. 7

urtetik gorako 27 pilotari aritu dira

aurtengo kurtsoan Igeldoren izene-

an pilotan jokatzen eta aipamen

berezia merezi du izan den giro

onak. Orokorrean, entrenamendu

gutxi huts egin dituzte eta gogotsu

etorri direla nabaritu da. 

Pilotari guztiak mailan goraka

doaz, hau argi ikus daiteke Igeldoko

txapelketa herrikoian. Klubeko 15-

16urteko pilotariek txapelketan

parte hartu eta maila ona azaldu

dute. Aurkari helduagoekin lehiatze-

ko arazorik ez dute izan eta ondo-

rioz partidu politak ikusi ahal izan

dira txapelketan zehar.

Azkenik, nahiz eta gure helbu-

rua ez izan, emaitzak aipatzea ere

merezi du: Urtzik eta Arkaitzek

Usurbilgo txapelketa irabazi zuten.

Mikel Olasagastik, udaberriko 4ter-

diko txapelketako jubenilen finala

jokatu zuen. Onditzek, udaberriko

infantilen finala jokatu zuen eta

Ioritz eta Unai, Gipuzkoako txapel-

ketako lehen mailara igotzeko

lehian ibili ziren.

Besterik gabe, uda on bat pasa

dezazuela eta segi pilotan gogor!

Herriko Parrokoaren agurra

Igeldoko Eliztarrek adierazi digute-

nez, Juan Mari Ferreiras Igeldoko

parrokoa badoa. Horren aurrean,

Donostiako Artzapezpikura esku-

titz bat bidali dute, Igeldoko

Eliztarren atsekabea adieraziz eta

J.M. Ferreiras Igeldon gera dadila

eskatuz. Bestalde, firma bilketa bat

ere egiten ari dira,  eta nahi due-

nak,  Txapela tabernan zein Elizan

eskura izango ditu sinatzeko orriak.

Hauxe da Donostiako

Artzapezpikura bidali zuten esku-

titza ( 2009ko uztailaren 17an ):

Atsekabez, gure parroko, J.M

Ferreiras jauna, agurtzera behar-

turik gaude. Igeldoko Eliztarrek

parroko bikaina eta oso preziatua

deritzogu eta gainera, gazteak

bildu ditu. Bere mezetara eta

bataioetara ez dira herriko elizta-

rrak soilik etortzen, kanpokoak ere

etorri ohi dira. Izan ere, oso poli-

tak baitira. Hori dela eta  honako

hau eskatzen dizugu: posible iza-

nez gero gure parrokoa den, J.M

Ferreiras, gure artean gera dadin

gustatuko litzaiguke. ( Igeldoko

Eliztarrak).

Eskolako liburutegia

Kontseilu eskolarrak eskolako libu-

rutegia eskola orduz kanpo erabil -

tzeko baimena eskatzeko asmoa

adierazi zuen, horretarako Herri

Kontseiluaren laguntza eskatu

zuten, eskaera azken honen izanean

joan zedin. Eskaera egin eta udale -

txean aurkeztu zen maiatza amaie-

ran.

PGOUko 150 etxebizitzen proiektua

Herriko kaxkoan egin behar zituz-

ten 150 etxebizitzen proiektua ber-

tan behera geratu dela agertu zen

zenbait egunkarietan ekaina hasie-

ran. Proiektu hau atzera botatzeko

udalak bi arrazoi eman zituen: 

- Firma bilketarekin igeldotarron

gehiengoa kontra zegoela ikusi

dela 

- Etxebizitza horiek ez egiteak ez

diola kalterik eragiten Donostiako

etxebizitza eskaerari.

Horren aurrean partidu politiko-

ak isilik geratu omen ziren. Hala

ere, oraingoz atzera bota den arren,

ezin da pentsatu erabakia behin

betikoa izango denik, eta aipatu

dituzten arrazoiez gain, agian,  bes-

teren batzuk izango direla ere pent-

sa daiteke. 

Kulturako eta auzoetako depar-

tamenduko diru laguntzak.

Idazkaria. Kultur etxea

Ekainaren 16an egin zen bilera

Herriko  taldeekin. Bertara IHK,

Musikarte, Lizardi, Lezkarri, Jai

Batzordea eta Kixmi azaldu ziren.

Adostu ziren kontzeptu berriak

hauek dira:

IHKk lortzen dituen diruak pol -

tsa komun batera doaz (Udaletxetik

ateratakoak, tabernakoak eta mus-

txapelketakoak). Orain arte

Donostia kultura departamentutik

lortzen zirenak kultur ekintzetarako

banatzen ziren Igeldon.

Orain arte Musikartek liberatu

bat eduki du bere kontuz eta bere

lanetarako. Honek galerak sortaraz-

ten zizkion urtero.

Liberatua herri guztiarentzako

izatea komenigarria ikusten zen,

eta horrelako pertsona batek eduki

beharko lituzkeen eginkizunak

zehazten joan dira azkeneko hila-

betetan.

Liberatua finantzatu ahal izate-

ko, IHKk kulturatik datorren dirua

horretara bideratzea proposatzen

du. Herriko taldeak ez dute suben -

tzio zuzena jasoko, baina langile

bat egongo da herrian taldeek egi-

ten dituzten hainbat lanak aurrera

ateratzeko (lan administratiboak

eta koordinaziokoak, batez ere).

Denena den eta denok erabiltzen

dugun Kultur Etxea ere funtziona-

lagoa eta garbiagoa mantentzeko

balioko du.

Liberatua finantzatzeko kultura-

tik ematen duten dirua nahikoa ez

denez, Musikarteri kurtsoetako pre-

zioak jartzerakoan orain arte erabi-

litako irizpideekin jarraitzea eska -

tzen zaio, hau da, margen bat eduki

liberatuaren gastuetako zati bat

ordaindu ahal izateko. 

Liberatua aukeratzeko herrian

deialdi orokor bat egiteko asmoa

dago, eta ahal bada behintzat dato-

rren ikasturterako pertsona hori

lanean egotea litzateke helburua.

Sindikatua

Ikusita gauzak nola dauden
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Xiban fin igeldoarrak
Aurten ere igeldoarrek herri kiroletan

ederki asko moldatzen direla eraku -

tsi dute nahiz eta aurreko urtean

bezala Gipuzkoa mailako xiban txa-

peldun izatea ez lortu. Dena dela,

Euskal Herri mailako xiba txapelke-

tako finalean parte hartzeko sailkatu

ziren Idiazabalen jokatutako xiban.

Bertan parte hartu zutenak Ander,

Iñaki, Larraitz, Jon, Iñigo, Joxe Mari,

Ainhoa, Maialen, Aitziber, Ainara eta

Karmele izan ziren. Finala Lezon

jokatuko da irailean, festetan. Ea

finalera herritar gehiago inguratzen

den herriko gazteak animatzera!!!

Europako hauteskundeetan Iniziatiba

Internazionalista lehen indarra

Igeldon
Ekainaren 7an Europako parlamenturako hau-

teskundeak izan ziren Estatu espainiarrean.

Igeldon, Iniziatiba Internazionalistak irabazi

zuen alde handiarekin. EAEko hauteskundee-

tan bezala, EAJ izan zen bigarren indarra,

baina bozka asko galdu zituela nabaria da. Oro

har alderdi guztiek galdu zituzten botoak ezker

abertzaleak izan ezik.

Igeldon denera 834 herritar zeuden bozkara

deituta eta 378k bakarrik eman zuten botoa.

Abstentzioa handia izan zen Igeldon ez ezik

Hego Euskal Herri osoan eta estatuan ere bai.

Bestalde, boto txuri bat izan zen eta nulorik

bat bera ere ez.

Iniziatiba

Internazionalista
EAJ PP

ARALAR/

EA
PSOE UPyD EB

Zezenketarik

ez
BERDEAK PUM+J

173 96 41 27 26 6 4 2 1 1

(Udaletxeak ez du benetako babe-

sa erakusten), eta etxearen egoe-

ra kaskarra (teilatua erortzen ari

da, leiho batzuk puskatuta

daude,...) lanean hastea onartzen

da. 

Premiazkoa ikusten da teilatua

konpontzeko proiektua egin, bai-

mena lortu, eta lanean hastea.

Asmoa, talde sustatzaile bat osa -

tzea da, hainbat herritarren kon-

promisoa lortuz.

Lehenengo urratsak aurre-

proiektu bat egin, Udaletxearekin

tanteatu baimenen asuntoa,

Behemendirekin komentatu diru

laguntzen aukerak, eta herrian

Auzolanean nola antolatu gaitez-

ken aztertzea izango lirateke.

Plazako paretaren egoera

Bide zaharra eta plaza arteko pareta

egoera arriskutsuan dagoela esaten

da, harri batzuk erortzen ari direla-

ko eta beste batzuk erortzeko arris-

kuan.  Santiago Martinekin hitz egi-

tea erabaki da. Ez badu aurrerabide-

rik ematen, argazki batzuk atera,

prentsara eraman, eta Auzolanean

konpontzea proposatzen da.

Bide bazterrak garbitzeko eskaera

Urtero, San Pedrotako garbitzen

dituzte bide bazterrak, baina aurten

bide nagusia eta Ibaeta aldekoak

behintzat ez dituzte garbitu. Idatzi

bat egingo da hau eskatuz. 

Pilotegi bidea

Dirudienez, Kanpotik datozen bisi-

tari (autokarabana) eta autobus ba -

tzuk Igeldora etortzeko Pilotegi

bidea erabiltzen dute (agian,

GPSak horrela aginduta). Honek

arazo larria sortzen du, ez baitira

kabitzen bidean.

Beheko aldean (Correos edo

Muebles DG parean edo) seinale

bat jartzea eskatuko da.

Beste aldetik, bidea asfaltatzeko

ere eskatuko da berriro. 

Plazan kutxazain automatikoa

jartzeko tramitazioak

Entregatu dira eskatutako doku-

mentazioak (planoak, etxearen

interes artistikoaren maila,...).

Erantzunaren zain gelditzen gara.
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Igeldora heldu nintzen nahi gabe,

baina Euskal Herrira ez kasualita-

tez!

Ameriketako Estatu Batuetako

J.F. Kennedy (garaiotan jainkoa)

presidente zen generaziokoa naiz.

Hark zioen: "ez galdetu zure

herriari (Estatua) zer ahal duen

egin zuregatik, baina galdetu zure

buruari zer ahal duzun egin zure

herriagatik".

1968. urtean Xabi Etxebarrieta

hil zen Benta Haundin (Tolosa)

Guardia Zibilarekin izandako tiro-

keta batean eta nik euren aberria-

gatik hiltzeko prest zeuden gazte-

en HERRIA ezagutu nahi nuen.

1969. urtean, oinarrizko hezkun -

tzako irakasle ikasketak amaituta,

hona etortzeko aukera izan nuen

(auto-stop bidez).

Lau eguneko bidaiaren ostean,

1969ko uztailaren 20an heldu

nintzen Iparraldeko mugara.

Ilargira lehen gizakia iritsi zen

egun berean: Armstrong.

Hurrengo egunean, Bretxa ingu-

ruan, kanping batez galdetu

genuen eta pertsona batek Julian

Olidenen autobusera zuzendu gin-

tuen Igueldo aldera. Gaueko 11k

baino lehen zirela, autobusa

bidaia guztian abesten joan ziren

gazteez bete zela gogoratzen dut!!

Goian kanadar denda montatu

genuen eta hurrengo egunean

Usurbilgo lurren panoramikoa

ikusita... GUZTIZ MAITEMIN-

DU nintzen!!!

Behean, Alde Zaharrean, Sport

tabernan Fermin Calbeton kalean

(oraindik izen berarekin jarraitzen

du), Ilargirako heldueraren errepi-

kapena ikusi genuen TVEn,

15:00etan. "BELTZ" baten pre-

zioa ere gogoratzen dut oraindik:

pezeta bat!

Mariaren (Iturrieta) tabernan

gauetan denek abesten zutela ere

gogoratzen dut, nahiz eta diktadu-

raren urte gogorrena izan.

Kanpingetik gertu Guardia

Zibilaren kuartela zegoen.

Baina batez ere, nire HERRIRA

itzultzean hemengo egoeraren

berri emateko esaten zidatela

gogoratzen dut. Euskal Herria ez

zela Espainia !!!

Nire lehenengo "informatzaile-

ak" Igeldoko Anjel Etxebeste,

ingelesa hitz egiten baitzuen, eta

Pedro Mari Alkorta (hilda) izan

ziren. Azken honek telebistako

albistegietan azaltzen ziren per -

tsonei  zuzendutako "ona", "txa-

rra", "hijo puta"... bezalako hitz

soilen bidez ulertarazten zizkidan

gauzak. 

Bi egun igaro ondoren,

Gernika ezagutzera joan nintzen.

Diktadura bete-betean, eta gezu-

rrik ezin esan dezaketen apaizei

galdetzea beharrezkoa izan zen.

"Uniformedun" apaiz batek

ARBOLA zegoen lekura, egun,

oraindik ere Euskal Herriko leku-

rik enblematikoena den lekura

"lagundu" zigun.

Egun eta erdi igaro genuen

herri historiko honetan! Casa de

Juntaseko giak zeregin horretan

aritzen diren askok egiten duten

akats bera egin zuen: azkarregi

hitz egin eta sentimendurik gabe!

Handik atera aurretik, Renteria

Zubiaren argazkia egin nuen. Oso

osorik zegoen nahiz eta bonbarda-

ketako "helburua" izan.

Hurrengo urtean berriro itzuli

nintzen. Izan ere, "maitemintzen

zarenean" maite duzun hori ikusi

nahi duzu: Euskal Herria!

Lehenengo aldiz etorri nintze-

netik sei urtetara, estatuaren

estruktura aldatu egin zen dikta-

duratik demokraziara! 40 urteren

ostean, bere testuak euskaraz ira-

kurri behar dituen "Lehendakari"

bat izatera pasa gara!

Orain hemen nago"Pakitoren"

emazte den Doloresengatik eta

Igeldo Herriarengatik, zeinak pix-

kanaka-pixkanaka naizen bezala

onartu nauten…

Jan

Jan, argazki kamara gainean duela, saltsa guztietan ibiltzen den flandestarra da. Gure artera

lehenengoz heldu zenetik 40 urte egin dira uztailean eta urteotan, aukera izan duen guztietan

itzuli izan da Igeldora. Flamenko baten begietatik gure ingurua nola ikusten den jakin nahi izan

du Orri Informatiboak eta idatzi bat egiteko eskatu dio. 

Hemen doakizue Orri Informatiboak euskararatua:

Bota puntua


